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ONDERWERP:

Belasting op opgravingen, het gebruik van een
wachtkelder en het openen van graf- en
urnekelders en columbaria. Dienstjaren 2008–
2013.

Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2008 tot 2013 een gemeentebelasting
gevestigd op opgravingen en het gebruik van een wachtkelder en het
openen van graf- en urnekelders en columbaria.
Artikel 2 – tarief
A. OP DE OPGRAVINGEN:
De belasting voor opgravingen wordt vastgesteld als volgt:
1. de overbrenging vanuit de wachtkelder: 125,00 euro;
2. de opgravingen worden uitgevoerd door de zorgen van de gemeente:
- voor de opgravingen uit volle grond is een belasting van
€ 745 verschuldigd;
- voor de opgraving uit kelder en columbaria is een
belasting van € 375 verschuldigd.
Vrijstellingen:
Deze belasting is niet verschuldigd:
- bij opgraving op bevel van de gerechtelijke overheid;
- bij opgraving wegens het openbaar belang of dienstnoodwendigheden zoals bedoeld in artikel 20 van het
huishoudelijk reglement;
- bij opgraving van militairen of burgers die voor het
vaderland gestorven zijn.
B. OP HET GEBRUIK VAN EEN WACHTKELDER:
Voor het gebruik van een voorlopige kelder worden, per maand van
ingebruikneming, volgende belastingtarieven geheven:
Per begonnen maand:
. voor 1 maand
:
50,00 euro
. voor 2 maanden
:
75,00 euro
. voor 3 maanden
:
100,00 euro
. voor vier maanden en meer: 125,00 euro
Deze bedragen worden niet cumulatief aangerekend.
Vrijstelling:
De belasting is evenwel niet verschuldigd wanneer, onafhankelijk van
de wil van de aanvrager, de wachtkelder dient gebruikt te worden.
C. OP HET OPENEN VAN GRAF- URNEKELDERS EN COLUMBARIA:
Er wordt ten voordele van de gemeente een belasting geheven op het
openen van graf-, urnekelders en columbaria.
Deze belasting bedraagt forfaitair 125 euro telkens een graf-,
urnekelder en columbarium wordt geopend.
Vrijstellingen:
De belasting is echter niet verschuldigd :
- bij opgraving op bevel van de gerechtelijke overheid;

- bij opgraving wegens het openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
- bij opgraving in geval van sluiting van de begraafplaats;
- bij opgraving van militairen of burgers die voor het
vaderland gestorven zijn.
Artikel 3 - belastingschuldigen
De belasting is verschuldigd door degene die de ontgraving uit volle
grond of kelder of columbarium, of het gebruik van een wachtkelder
aanvraagt.
Artikel 4 - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een
kwitantie.
Artikel 5 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement inzake al de
gemeentelijke belastingen, is op onderhavige belasting van
toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

